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VSEBINA
▻ PRVI DEL: Pogled nazaj - uresničevanje dosedanjega programa
▻ DRUGI DEL: Žirovnica 2020 - analiza razvojnih kazalnikov
▻ TRETJI DEL: Povzetek rezultatov ankete med občani
▻ ČETRTI DEL: Žirovnica 2030 - zasnova vizije, strategije in ukrepov

Foto: Mediateka STO, Jošt Gantar
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PROCES PRIPRAVE

ANALIZA
KJE SMO?
Ocena stanja

STRATEGIJA
KAM GREMO?
Soočenje pogledov

NAČRT UKREPOV
KAKO DO CILJA?
Predlogi rešitev

DOKUMENT
SPREJEMANJE
Soglasje o razvoju

Avgust – okt 2019

Oktober – dec 2019

Januar – april 2019

Maj –september 2020

Analiza preteklega programa
in ocena razvojnega položaja

4 delavnice s fokusnimi
skupinami: November – dec
2019

Zasnova strategije:
Vizija, cilji, KPI, ukrepi

Priprava in osnutka
delovnega gradiva

Sestanek strateške skupine
(1): 16.9.2019

Intervjuji s ključnimi
posamezniki (2-5): LUJ, ZGS,

Usklajevalni sestanki

Sestanek strateške skupine
(8): dokument

Spletna anketa do 15.10.2019

Sestanek strateške skupine
(6): Januar 2020

Sestanek strateške skupine
(7): ukrepi in strateški
projekti

Javna predstavitev

Izhodišča za fokusne
delavnice

Izhodišča za strategijo in
ukrepe

Izhodišča za končni
dokument

Dokument pripravljen za
OS

ZVKDS, INV PC
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STRATEŠKA SKUPINA (3 delavnice)

ORGANIZACIJA

• Naloga: USMERJA, ODLOČA, PREVERJA

FOKUSNE SKUPINE: razgovori o prihodnosti
•
•
•
•
•

√

JAVNI ZAVODI (vabljeni)
√
VAŠKI ODBORI (vabljeni)
√
KAKOVOST BIVANJA (odprta za občane in društva)
TURIZEM (vabljeni in zainteresirani novi ponudniki v turizmu) √
KMETISTVO √

VKLJUČEVANJE OBČANOV
•
•
•
•

√
Anketa
Obveščanje v medijih √
Intervjuji (1. LU√Jesenice, 2. Kulturno društvo F. √
Prešeren, 3. ZVKD Kranj,
√ 4. ZTK
√ Žirovnica.)
Javna razprava
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TRETJI DEL

Povzetek rezultatov ankete med občani
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OSNOVNI PODATKI

TRAJANJE

OBJAVA

September – oktober 2019

Novice in www.zirovnica.si

ŠT. ODGOVOROV

203 sodelujoči
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OSNOVNI PODATKI

(N = 155)

nad 65

(N = 151)

(N = 154)

do 25

10%

NASELJE

STATUS

STAROST

Žirovnica

Drugo

19%

Zabreznica

11%

3%
Upokojenec/ka

17%

Študent/ka

79%

Zaposlen/a

8%
Samozaposlen/a
oz. podjetnik/ca

66%

Vrba

11%

Breznica

11%

Moste

10%

Breg

10%

Smokuč

9%

Selo pri Žirovnici

9%

Rodine
Doslovče

25 - 65

6%

13%

7%
1%
0%

5%

10%
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15%

20%
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ZADOVOLJSTVO OBČANOV: povprečna ocena
(N=194-198 SPLETNA ANKETA)

Zelo nezadovoljen
1

Nezadovoljen

Zadovoljen

2

3

4

3.3

KVALITETA BIVANJA

3.2

MOŽNOST UKVARJANJA S HOBIJI

2.9

SOCIALNI ODNOSI

2.7

MOŽNOST SODELOVANJA PRI LOKALNEM RAZVOJU

MOŽNOSTI ZA ZAPOSLITEV

Zelo zadovoljen

2.4

(N = 194)

(N = 198)

(N = 198)

(N = 198)

(N = 198)
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ZADOVOLJSTVO OBČANOV
(N=193, SPLETNA ANKETA)

3,3

od 4 je povprečna ocena zadovoljstva z
Žirovnico kot krajem bivanja

91 % zadovoljnih ali zelo zadovoljnih z občino
kot krajem za prebivanje

57 % kvaliteta bivanja je danes boljša kot 10 let nazaj
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PREDNOSTI
BIVANJA V OBČINI
ŽIROVNICI
(N=193, spletna anketa)

neokrnjena narava in naravni viri (zrak, voda)

57

lokacija in prometna dostopnost

33

mirno okolje

31

možnosti za rekreacijo in šport (pohodništvo)

26

kulturna dediščina

24

povezovanje in solidarnost (vaške skupnosti)

19

podeželski / vaški značaj

18

majhnost in domačnost

17

čisto in urejeno okolje

17

urejena infrastruktura (komunalna, športna)

14

družinam prijazno okolje (igrišča, varstvo)

12

župan in občinska uprava

12

vrtec in osnovna šola

11

raznolikost in dostopnost storitev in objektov

9

(sončna) lega

9

varnost

8

napreden in uravnotežen razvoj

8

javni prevoz

5

kakovost bivanja

4

turizem

3
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ŠTEVILO PONOVITEV V ODGOVORIH
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10 PREDNOSTI BIVANJA V ŽIROVNICI
(N=193, spletna anketa)

1. Podeželjsko, sončno, čisto in naravno okolje
2. Prometne povezave: LJ, bližina AC, Bleda, tromeje, mest
3. Možnost rekreacije: iz dvorišča v hribe, na polja, v gozdove
4. Urejena in učinkovita občina: infrastruktura, storitve, ob. uprava, župan)
5. Mirno in varno okolje: ni pretiranega turizma
6. Lokalno smo zelo povezani in solidarni
7. Ni prenaseljeno
8. Družinam prijazna občina: dostopen vrtec, OŠ, otroška igrišča, zdravnik
9. Hiter napredek, zavzetost za razvoj
10.Pot kulturne dediščine
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Česa nočemo ...
1.
2.
3.
4.
5.

(N=anketa)

Masovni turizem
Velike hotelske kapacitete
Širitev poslovne cone
Nove pozidave
Shopping centrov

“Leta 2030 ne bi želeli prebirati članka z naslovom:
Nekoč idilična, zdaj končno pozirana, rada bi se širila, a le kam?”
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ZADOVOLJSTVO s kakovostjo in dostopnostjo storitev / objektov:
povprečna ocena
1

(N = 188)

2

3

4

OSKRBA Z VODO

3.5

1

2

3

4

ZAVOD ZA KULTURO IN TURIZEM

3
3

OSNOVNA ŠOLA

3.3

P O Š TA

VRTEC

3.3

TURISTIČNE NAMESTITVE

2.9

REKREACIJSKI PARK ZAVRŠNICA

3.3

GOSTINSKA PONUDBA

2.9

ŠPORTNA DVORANA ŽIROVNICA

3.3

BANKOMAT

2.9

R AV N A N J E Z O D PA D K I

3.3

PARKIRNE POVRŠINE

2.8

OTROŠKA IGRIŠČA

3.2

OBJEKTI ZA KULTURNE PRIREDITVE

2.8

SPLOŠNI ZDRAVNIK

3.2

POLICIJSKA DEJAVNOST

2.8

POKOPALIŠČE
SPREHAJALNE POTI
ZELENE JAVNE POVRŠINE

3.1

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

2.7

3.1

POMOČ SOCIALNO ŠIBKEJŠIM

2.7

3.1

TRGOVINA Z OSNOVNIMI ŽIVILI

2.7
2.7

KNJIŽNICA

3.1

OSKRBA Z LOKALNO HRANO

ŠPORTNA IGRIŠČA - ODPRTA

3.1

LOKALNE CESTE IN ULICE

REKREACIJA V ZAPRTIH PROSTORIH

3.1

JAVNI PREVOZ

OBČINSKA UPRAVA

3.1

KOLESARSKE POTI

2.4

NEPROFITNA STANOVANJA

2.4

INTERNETNA POVEZAVA
ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST
POMOČ NA DOMU STAREJŠIM

3
3

BANKA

3

N A M E S T I T E V V D O M U Z A S TA R E J Š E

2.6
2.5

2.1
2
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NAČIN OSKRBE

(N=158, spletna anketa)

47 % sodelujočih se oskrbuje z živili v trgovinah v Lescah in Radovljici, le 13 % v
trgovinah znotraj občine
64 % sodelujočih kupuje tudi po spletu, a večina manj kot 10 % vseh nakupov
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DRUŽABNO UDEJSTVOVANJE
(N=159, SPLETNA ANKETA)

79 % občanov se nekajkrat na leto udeležuje kulturnih in 61 % športnih prireditev
86 % sodelujočih je članov vsaj enega od lokalnih društev
70 % sodelujočih meni, da je prireditev dovolj

Občani predlagajo…
! KULTURNI DOGODKI

! ŠPORTNI DOGODKI

üZabavo in dogodke, ki bodo zanimivi tudi za mlade
(manjši koncerti tudi med letom)
üVeč profesionalnih glasbenih, gledaliških in podobnih
üVeč prireditev za otroke in medgeneracijskih
dogodkov
üKulturna vzgoja otrok

üŠportna tekmovanja med vasmi
üŠportna tekmovanja v igri z žogo
üŠportna tekmovanja za otroke –
rekreacijsko
üVeč dvoranskih športnih prireditev
ü…
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POTOVALNI NAČINI

(N=160 spletna anketa)

Avtomobil je najpogostejše potovalno sredstvo občanov.
Vsak dan koristi
... javni promet le 4% sodelujočih,
... kombinirani prevozi 3 % ,
... skupni prevoz s sodelavcem ali znancem 4%,
... parkira v Lescah in se vozi naprej v Ljubljano 4 %.
Taksi, električno kolo ..
zanemarljivo nizka uporaba.

> 500
občanov
dnevno potuje
v Ljubljano ali
Kranj.
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VREDNOTE

Kaj od navedenega je
za vas osebno
najpomembnejše?
(N=165 anketa 2019)

Varovanje naravnih virov
Drugo (max 200 znakov):
Skrb za starejše in medgeneracijsko sodelovanje
Ohranjanje kulturne dediščine in identitete
Sodelovanje na vseh ravneh
Krepitev kmetijstva in prehranske samooskrbe
Ohranjanje podeželskega značaja vasi in krajine
Pripravljenost na podnebne spremembe
Povezovanje vasi v občini
Trajnostna gradnja in arhitektura objektov
Zadržanje mladih in priseljevanje mladih družin
Podpora start-up podjetjem in delovnim mestom v občini
Zmanjšanje obsega avtomobilskega prometa
Širjenje turistične ponudbe
0
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RAZVOJNA SMER

(N=185, anketa 2019)

45 % sodelujočih meni,

da naj bo občina Žirovnica
prednostno bivanjska
občina z visoko kakovostjo
življenja

Podjetna
občina
6%

Podeželska
občina
28%

Drugo
10%

Turistična
občina
11%

Bivanjska
občina z visoko
kakovostjo
življenja
45%

Misel iz ankete:
“Bivanjska občina z visoko kakovostjo življenja in zmernim
(ne množičnim) turizmom.”
“Ne morem se odločiti - občina z uravnoteženimi predlaganimi tipi.”
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RAZVOJNA SMER

(N=185, anketa 2019)

KATERI PRISTOP PRI NAČRTOVANJU RAZVOJA OBČINE VAM
JE NAJBLIŽJI? (POVPREČNA OCENA)
Zelo se strinjam
1

Se strinjam
2

KONZERVATIVNI ▶ previdnost in uvajanje
preskušenih praks

(N = 182)

2.5

POGUMNI ▶ smelost in korak pred drugimi
občinami

1.9

28%

6%
! ZA
10

%
KONZERVATIVNI PRISTOP
K
RAZVOJU

1.7

INOVATIVNI ▶ drugačno in napredno razmišljanje

SONARAVEN ▶ uravnotežen družbeni,
gospodarski in okoljski razvoj

Se ne strinjam
3

1.4

11%

45%
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Kjer se toči
med in cveti
mladost.

45 % sodelujočih meni, da naj bo občina Žirovnica

prednostno bivanjska občina z visoko kakovostjo življenja
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ODNOS DO RAZVOJA TURIZMA
KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO TURIZMA V
OBČINI ŽIROVNICA? (N = 154)

KAJ MENITE O RAZLIČNIH UKREPIH ZA POSPEŠITEV RAZVOJA IN
UČINKOV TURISTIČNE DEJAVNOSTI? (N = 152)
Zelo se strinjam

Se strinjam

1

Turizem ni
pomembna in
prednostna
dejavnost občine.

Drugo

12%

8%

38%

3

Omogočiti povečanje števila ležišč

43%
Turizem je
neizkoriščena
priložnost za razvoj
občine.

Turističnih ponudnikov
je dovolj, potrebno je
dvigniti raven
kakovosti.

Se ne strinjam

2
2.3

Kadrovsko okrepiti Zavod za kulturo in turizem

2.2

Povečati sredstva za razvoj turističnih produktov

2

Organizirati redna dnevna vodenja za tuje turiste

2

Specializirati se v destinacijo za gorsko koles.

2

Ajdno razviti in pozicionirati kot atrakcijo

1.9

Specializirati se v kulturni turizem

1.9

Razviti vas Vrbo v Prešernovo vas, vas kulture

1.8

Prednostno podpreti razvoj turističnih kmetij

1.7

Ohraniti hop-on hop-off avtobus

1.6

Dvigniti kakovost gostinske ponudbe

1.6
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občani

VIZIJE kot so jih zapisali

Kjer bo življenje privilegij in prednost pred drugimi * V občini je življenje prĳetno za vse
prebivalce * Mirno okolje in neokrnjena narava, ki nudi razne možnosti rekreacije in
drugih dejavnosti vsem skupinam občanov * vsi prebivalci se dejavno vkljulčujejo v aktivnosti
varovanja okolja, veliko ljudi se ukvarja z domačo ekološko pridelavo hrane, prebivalci so vedno bolj
samooskrbni. Samooskbra v energetiki * Občina je poskrbela za zmanjšanje nočnega svetlobnega onesnaževanja. * z
visoko izobrazbo do zelene občine * možnost zaposlovanja mladih v PC – dodati trgovino * žirovnica prijetna za
mlade in stare, za aktivne in neaktivne * več truda za občane, manj za posameznike * negujmo starejše in
otroke ter spodbujajmo podjetništvo* vlagati v občane, ne samo v turizem * zagotoviti mirno in ugodno
družinam prijazno bivalno okolje* najlepše vasi pod Stolom * oaza miru in naravnih vrednot * življenje v
sobivanju z naravo – zelena občina s turizmom, starejšim omogoča brezstresno življenje s poudarkom na kulturni preteklosti in
športu, mladim omogočiti izobraževanje in delovnna mesta v industirji, ki ne onesnažuje *živi naj se podobno kot sedaj, le več

krajinskemu arhitekt preoblikovati vasi pod Stolom v
avtohtono turistično zakladnico s pridihom infr. sodobnosti * povezana, odprta, gostoljubna,
turističnih kapacitet* občanom prĳazna*

družinam prĳazna ..žirovnica * več otrok * bolj velikopotezna, manj zaspana, inovativna, več vlaganj v razvoj, spodbude za inovativne
poslovne odele, privlačnot za visokoizobražen kader, sociala da, ampak pred razvojno komponento * medsebojno sodelovanje,
spoštovanje in razumevnje* nadstandardna občina glede sociale, zdravstva, tehnološkega napredka * mirno, brez priseljevanja, čim
manj prometa, razvoj eko kmetĳstva * približno tako kot sedaj, malo umiriti turizem in se posvetiti domačinom*

med in cveti mladost *

kjer se toči

ŽIROVNICA

2030

OBČANI so konkretno predlagali ...
TRAJNOSTNA MOBILNOST
• Prednost pešcem in kolesarjem
• Varne cestne pešpoti =pločniki (Žirovnica-BreznicaRodne)
• Varne kolesarske poti med naselji
• Pokrita avtobusna postaja na Breznici
• Umirjanje prometa (pr. Doslovče) ali zapiranje vasi za
promet z obvoznicami (Vrba, Žirovnico ali Rodine)
• Dostop do Lesc mimo Hraš za krajane Smokuča in
Rodin
• Parkirišča za avtrobuse
• Manj avtov po hribih – varovati naravo
• Zmanjšanje hrupa (brez železniških zapornic in
protihrupna ograja za AP in železniško progo, premik
železnice k AC, poglobitev železniške proge)

SODELOVANJE DRUŠTEV MED SEBOJ

(N=anketa)

NOVI SKUPNOSTNI OBJEKTI ZA
VSE GENERACIJE
Dom starejših s pomočjo na domu
Poročna dvorana
Kulturna dvorana
Galerĳa za skupno ustvarjanje in
izobraževanje
• Mladinski in otroški kreativno-tehnološki
prostor- povezovanje, zabavo) –
• Podpreti invoativne projekte mladih
• Štipendĳe za talente
•
•
•
•

ŠPORT & ZDRAVJE

• Zunanji fitnesi
• Športni park Breznica namenjen
domačinom
• Nogometno igrišče
• Sankališče, smučišče z vlečnico
• Asfaltni poligon za kolesarje /pumptrack
• Bazen/ Naravni plavalni bazen z vodo, ki
teče preko korit

OKOLJE & SAMOOKSBRA
• Svetlobno onesnaževanje – senzorji za JR (dark
sky)
• Ohranjanje in vzdrževanje zbirnega centra in eko
otokov
• Občinska vrtnarĳa ali urejeni namakani skupni
vrtovi
• Energetska samooskrba – podpora občanom

UREJANJE PROSTORA
• Preselitev večjih delavnic iz naselij v PC
• Znižanje komunalnega prispevka
• Gradnja z arhitekturnimi natečaji

PODJETNIŠKE IDEJE
• Priložnosti za delo za bolj izobražen kader
Restavracĳa na višjem nivoju
• Ohraniti male trgovine (Breznica)
• Tržnica med tednom
• Gostinski objekt v Vrbi
• Slaščičarna/ mlečna restavracĳa
• Uravnotežena gostinska ponudba
ŽIROVNICA
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POMEMBNOST
PROJEKTOV
(N = 164)

Ni pomembno
1

Manj pomembno
2

Pomembno
3

-

cest (Rodine-Hraše)
Omejitev hitrosti prometa (Doslovče)
Ureditev AP na Breznici
Postavitev protihrupnih ograj ob žel. progi / AC
Poglobitev žel. proge / rampe
Postavitev zunanjih fitnesov in pumptracka
Postavitev več eko otokov
Vzpostavitev kreativnega prostora za mlade

4

✸ Drugo

3.8
3.7

Varne kolesarske povezave med vasmi

3.6

Izgradnja pločnika Breznica - Rodne
Urejanje zelenih površin in okolice

3.4

Dom starostnikov z dnevnim centrom

3.4

Ureditev prometa v vaseh

3.4

Obvoznica Vrba

3.3

Prizidek k vrtcu

3.3
3.1

Sanacija mostu Piškovca

✸- Ureditev pločnikov (Breznica-Žirovnica), pešpoti in

Zelo pomembno

Omejitev motornega prometa

3

Novi prostori za knjižnico

2.9

Gradnja/nakup neprofitnih stanovanj

2.8

Zapiranje doline Završnica za promet

2.8

Nov gasilski dom

2.8

Parkirišče Rodine

2.7

Ajdna – ureditev

2.7

Izgradnja kulturnega centra

2.7

Čebelarski park
Širitev poslovne cone

2.4
2.3
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Pripravili
K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o.
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